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Mais de 200 servidores da Prefeitura participaram da organização e da prestação de 
serviços voluntários na Ação Global, promovida pela Rede Globo Minas e o Serviço 
Social da Indústria (Sesi), com apoio da PBH, no Complexo Esportivo Vale do Jatobá 
e na avenida Perimetral ll, na região do Barreiro. Os trabalhadores da Prefeitura 
contribuíram nas atividades de vacinação, rua de lazer, avaliação nutricional, dicas de 
saúde, orientações sobre direitos e apresentações culturais. Durante todo o dia, a 
equipe atuou em conjunto com servidores de diversos órgãos estaduais e federais, 
cooperativas, empresas e indústrias, no atendimento a um público de mais de 24 mil 
pessoas. Com tantas opções, quem compareceu aproveitou para usufruir de diversos 
serviços. Foram prestados mais de 71 mil atendimentos durante todo o dia. 

Antes das 9 horas, o quarteirão do Complexo Esportivo Vale do Jatobá já estava 
tomado por uma multidão à espera da abertura dos portões. Muita gente buscava a 
emissão de documentos como carteira de identidade, segunda via de certidão de 
nascimento, casamento e carteira de trabalho. “Não demorou e fui muito bem 
atendida”, avaliou Otília de Amorim, contente por ter trocado o documento de 
identidade que, segundo ela, já estava todo amassado pelo uso. 

PBH em ação 

A complementariedade dos serviços e programas da Prefeitura foi destaque nos 
corredores movimentados do evento. A equipe do programa Caminhar, da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, ofereceu orientações gerais para a prática saudável de 
atividades físicas e realizou avaliação e testes cardiorrespiratórios. Enquanto isso, 
orientações posturais eram dadas pela equipe do Centro Regional de Saúde do 
Trabalhador. Em outro estande, idosos receberam orientações sobre doenças 
crônicas e prevenção de quedas, incentivo para a prática de exercícios e dicas sobre 
nutrição. 

O Centro de Referência em Saúde Mental mostrou a importância do trabalho manual 
para a saúde, oferecendo uma oficina de decoração de lápis com fitas coloridas. 
Também foram expostos trabalhos desenvolvidos em projetos como o Arte da Saúde, 
que utiliza a arte como instrumento de formação e transformação de crianças e 
adolescentes. Os trabalhos de educação artística, resgate de brincadeiras, percussão 
e artesanato chamaram a atenção pela criatividade e beleza. 



A equipe da saúde do Barreiro também aproveitou a oportunidade para aplicar vacinas 
contra a gripe. O grupo Guardiões do Riso, formado por integrantes da Guarda 
Municipal, fez a alegria do público e se empenhou em ajudar as crianças que 
acabavam de ser vacinadas a esquecerem o choro. 

Em um evento cujo tema central foi a importância da mulher para a família, a 
Secretaria Municipal de Direitos de Cidadania ofereceu cuidados estéticos e dicas de 
saúde. Ao lado dos penteados afro, feitos no estande da Coordenadoria de Promoção 
da Igualdade Racial, a Coordenadoria dos Direitos da Mulher oferecia uma atividade 
interativa de orientação para a realização do autoexame que possibilita o diagnóstico 
precoce, decisivo para o combate ao câncer de mama. 

No espaço montado pela Coordenadoria da Juventude, os jovens tiveram informações 
sobre os diversos programas de cultura, lazer e qualificação oferecidos pela Prefeitura. 
Eles também puderam se cadastrar para o benefício do meio passe no transporte 
público, direcionado a estudantes do ensino médio, no estande montado pela equipe 
do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). 

Equipes de diversos centros de saúde do Barreiro trabalharam em conjunto durante 
todo o dia, dando orientações sobre saúde bucal. De forma lúdica e interativa, a 
equipe da Prefeitura ensinou crianças a cuidar dos dentes, desde a primeira dentição. 
Além de aprender brincando, as crianças ganharam kits de escovação. 

As escolas também marcaram presença no evento. Além de levar os alunos que 
estavam em dia letivo, ofereceram oficinas do Programa Escola Aberta, como salão de 
beleza infantil, pintura facial, artes marciais e jogos de mesa, uma amostra das 
atividades culturais, artísticas e esportivas que fazem das escolas municipais espaços 
de diversão nos finais de semana. 

O efetivo da Guarda Municipal trabalhou ao lado da Polícia Militar para garantir a 
segurança dos participantes do evento e fez uma apresentação de suas ações e 
equipamentos em um estande, ao som dos músicos da Banda da Guarda. 

“Toda a equipe se empenhou bastante, e o cansaço certamente foi recompensado 
pelo bom resultado, com um número expressivo de atendimentos em serviços de 
vários segmentos”, avaliou o gerente regional de Promoção de Eventos Esportivos, 
Recreação, Feiras e Lazer, Tito Lívio. “Nosso trabalho começou em janeiro, quando 
definimos o local e começamos a reunir voluntários. Acompanhamos toda a montagem 
dos equipamentos e, depois do evento, continuamos trabalhando para garantir a 
limpeza, segurança e readequação do espaço para a retomada das atividades do 
Complexo Esportivo”, completou. 

Enquanto os adultos aproveitaram para colocar assuntos como saúde, documentação 
e questões jurídicas em dia, a criançada se divertiu em oficinas de pintura, jogos de 
mesa e brincadeiras como touro mecânico, cama elástica, piscina de bolinha, escalada 
e tobogã. 

 


